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Sammanfattning/Abstract 
Syftet med litteraturstudien var att ta reda på vad som skapar motivation hos elever, i framförallt 
åk 4-6 och inom matematiken. Vi har använt oss av kvalitativa studier för att få svar på hur 
motivation skapas. Dessa studier analyserades och kategoriserades och resultatet sorterades i fem 
olika kategorier som framkom i flera artiklar; Intresse, Relationer och kommunikation, Relevans, 
Kontroll och möjlighet att påverka och Rätt nivå. Dessa fem saker som framkommit är de som, 
enligt vårt resultat, elever hjälps mest av för att motiveras. Samtidigt är det viktigt att komma 
ihåg att alla elever är individer med olika sätt att lära och motiveras. Därför är resultatet förslag 
på vad man kan göra, men samtidigt ingen garanti att alla elever motiveras. Det finns mycket 
forskning kring vad motivation är. Däremot saknas det forskning inom specifikt matematiken. 
Det finns heller inte mycket forskning i årskurs 4-6, då det mesta är inriktat på 7-9 och 
gymnasieskolan. 

Nyckelord: Matematik, Motivation, Litteraturstudie, Undervisning 
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Inledning  
Under våra besök på olika skolor, framförallt i samband med VFU, har vi uppfattat en negativitet 
mot matematik hos eleverna. Detta är även något vi märkte när vi själva gick i skolan. I en 
undersökning visade det sig att matematik är ett av de ämnen som eleverna har minst intresse för 
(Skolverket, 2007). Enligt Skolverket (2003) sker i åk 4-5 en förändring i lusten att lära. De 
elever som har lätt för matematiken vill ha mer utmaningar medan de elever som har svårare för 
den får problem med de allt svårare uppgifterna. Uppgifterna blir svårare i takt med att 
matematiken blir mer abstrakt och lusten att lära hänger mycket ihop med ifall eleverna känner 
att de förstår eller inte (Skolverket, 2003). Samtidigt går resultaten neråt i internationella 
undersökningar, exempelvis PISA. PISA-undersökningen från 2012 beskriver att resultaten 
försämrats men att motivationen hos svenska elever har ökat sedan förra undersökningen, som 
genomfördes 2007. Även elevernas oro inför matematiken har ökat (Skolverket, 2012). Sverige 
ligger visserligen över gemensamt OECD-medel gällande motivation enligt PISA, men med liten 
marginal (bilaga 3). Av de svenska elever som deltog i PISA 2012 svarade mer än 50% att de höll 
med eller höll med mycket om att de tyckte om att läsa om matematik och att det de lär sig inom 
matematik är intressant. Däremot så är det bara 36% som tycker om matematiklektionerna 
(OECD, 2013). Jämfört med flera andra länder, exempelvis Danmark och Island ligger Sverige 
fortfarande lågt. Detta resultat visar på att det inte är ämnet i sig som det är fel på utan 
matematikundervisningen. Vi kan se ett behov att studera området vidare och därför har vi valt 
att genomföra vår studie kring detta ämne.  

Bakgrund 
I en artikel från skolvärlden skriven av Reckman (2010) kan man läsa att utan motivation och 
viljan att lära så kan eleverna bli passiva och klassrumsklimatet stökigt. Ordet motivation finns i 
sig inte med i läroplanen, men frasen “lusten att lära” förekommer på några ställen. Till exempel 
används det i det andra kapitlet: “Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund 
för skolans verksamhet” (Lgr11 s. 13). Även i avsnittet om matematik kan man hitta begrepp 
som kan förknippas med motivation: “Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar 
intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika 
sammanhang”  (Lgr11 s. 62). 

Enligt Brophy (2004) är elevers motivation kopplade till tidigare upplevelser och erfarenheter 
inom ämnet. Rapporten från Skolverket (2003) menar att det är många som har negativa 
erfarenheter av matematik som sedan leder till att matematiken känns meningslös och 
svårförstådd. Rapporten säger också att känslor av bland annat misslyckande och dåligt 
självförtroende kan följa med in i vuxenlivet och sedan lätt överföras till nästa generation. 
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Eftersom det är så många som har en negativ inställning till matematik undervisningen började vi 
funderade kring vad det egentligen är som gör att matematiken kan bli rolig. Att göra 
matematikundervisningen rolig kopplar vi ihop med att hjälpa eleverna bli motiverade. Zhu och 
Leung (2010) skriver att de hittat ett positivt samband mellan att elever ser värde i matematiken 
och deras motivation. Detta menar de skulle kunna öka den övergripande motivationsnivån. 

Motivation 
Begreppet motivation har många olika definitioner i olika sammanhang och forskare är inte alltid 
överens om dess betydelse (Skolverket, 2003). Enligt NE (2015) är det en “psykologisk term för 
de faktorer hos individen som väcker, formar och riktar beteendet mot olika mål”. Ryan och Deci 
(2000) beskriver motivation som “to be moved to do something”, vilket vi översatt till “att ha 
viljan att göra något”. Ryan och Deci (2000) fortsätter med att beskriva att personer kan ha olika 
mycket motivation, men det finns även olika sorters motivation, som de kallar “orientation”. 
Vilken sorts motivation någon har svarar framförallt på frågan om varför denne är motiverad. 
Exempelvis kan en elev vara motiverad till att göra sin läxa för att denne är nyfiken eller 
intresserad av ämnet, men det kan även vara för att få godkännande från lärare eller föräldrar. 
Skolverket (2003) menar att motivation är ett mycket komplext begrepp med många faktorer att 
ta hänsyn till, såsom elevers känslor, kognitiva mål, sociala sammanhang och kulturella 
förhållanden. Detta gör att elever kan motiveras av olika saker och det som motiverar en elev kan 
inte säkert motivera en annan (Skolverket, 2003).  

Enligt Ryan och Deci (2000) finns det tydliga skillnader mellan inre och yttre motivation. Där 
den inre motivationen syftar till att göra något för att det är intressant eller roligt, medan den 
yttre motivationen hänvisar till att göra något som leder till något annat man vill ha (Ryan & 
Deci, 2000). Den yttre motivationen i skolan skulle då kunna vara beröm eller bra betyg. Även 
Zhu och Leung (2010) beskriver att det finns inre och yttre motivation, där den inre motivationen 
kommer inifrån individen själv, med egna målsättningar. Den yttre motivationen kommer ifrån 
yttre faktorer, så som andra människors krav. Enligt Ryan och Deci (2000) kan elever prestera 
med hjälp av yttre motivation trots att det exempelvis är uppgifter som de avskyr och inte vill 
göra. Samtidigt finns det elever som kan se värdet i uppgiften och därigenom acceptera vad som 
måste göras. Det vill säga att den yttre motivationen kan vara helt beroende av yttre mål eller ett 
mål som är självvalt och då accepterats (Ryan & Deci, 2000).  

Brophy (2004) menar att det finns en tredje typ av motivation, motivation att lära. Enligt honom 
är den här typen av motivation annorlunda från både inre och yttre motivation men kan ändå 
existera i samband med dem. Motivation att lära har en hel del likheter med den yttre 
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motivationen men handlar även om processen för att ta sig dit. När eleven till exempel ska läsa 
en text så vill en elev som har motivation att lära inte bara ta sig igenom texten utan även förstå 
vad texten handlar om. Det handlar om att se mening i lärandesituationerna och få ut så mycket 
kunskap som möjligt från dem. Precis som Ryan och Deci (2000) så anser Brophy (2004) att 
eleverna kan prestera trots att de inte tycker att en uppgift är rolig eller intressant, men här menar 
Brophy (2004) att det handlar om att eleverna har en motivation att lära. Är en elev motiverad att 
lära, kan den trots det se att uppgiften är meningsfull och att man kan lära av den.  

Vårt mål med denna litteraturstudie är att belysa de faktorer som framkommit i tidigare forskning 
som påverkar elevers motivation i matematikundervisningen. På detta sätt kan vi och andra lärare 
få en bättre ingång i vad elever behöver och vill ha när det gäller att höja motivationen. 

Syfte och frågeställning 
Syftet med denna litteraturstudie är att ta reda på vad forskningen säger kring vad som skapar 
elevers motivation i undervisningen. Framförallt är vi intresserade av matematikundervisningen 
samt årskurs 4-6. 

Vad krävs för att fånga elevers motivation i matematikundervisningen? 

På vilket sätt kan man lägga upp undervisningen så eleverna får mer motivation? 

Metod 
Vi har gjort en systematisk litteraturstudie och utgått ifrån Eriksson Barajas, Forsberg och 
Wengströms (2013) modell. Detta innebar 8 olika steg som började med att formulera problemet, 
frågor och en plan för litteraturstudien. Sedan skulle sökord och sökstrategi bestämmas och 
litteratur identifieras och väljas. Dessa skulle kritiskt värderas och kvalitetsbedömas för att sedan 
analyseras, diskuteras och slutligen sammanställas och till sist drogs slutsatser.  

Urval 
Vårt urval grundades i fyra kategorier som listas i tabell 1. Däremot har inte resultaten i 
artiklarna påverkat deras inklusion i studien. 
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Tabell 1 - Inklusionskriterier 

Årskurs 
Vi valde grundskolan för att undersökningar som gjorts varierar i årskurs. Gymnasiet valdes 
delvis för att secondary school innefattar ibland från årskurs 5 och upp till motsvarande svensk 
gymnasieskola. Det valdes även för att det finns mycket relevant forskning inom motivation 
gjorda i dessa åldrar. Samtidigt är det också viktigt för lärare att vara medvetna om vart eleverna 
är på väg samt var de kommer ifrån. På så sätt kan vi, som lärare, på bästa sätt kan vara 
förberedda och samtidigt förbereda eleverna för vad som kommer. 

Publiceringsår 
För att datan ska vara så relevant som möjligt ansåg vi att material som är mer än 14 år gammalt 
riskerar att vara utdaterat, framförallt eftersom skolan är i ständig förändring. Riktlinjer så som 
skollag och styrdokument förändras även emellanåt och därför valde vi att försöka hitta så nytt 
material som möjligt. Det material vi valde ut skulle vara publicerat tidigast år 2000. Vi märkte 
snabbt att det inte fanns speciellt mycket de senaste åren och ansåg därför att år 2000 blev en 
gräns där vi kunde få tillräckligt med material, samtidigt som det material vi hittade inte var allt 
för daterat. 

Språk 
Materialet ska vara skrivet på svenska eller engelska eftersom det är de språken vi har möjlighet 
att använda oss av efter egen förmåga.  

Vetenskapligt 
För att försäkra oss om att artiklarna är vetenskapliga utgick vi från de punkter som Eriksson 
Barajas, Forsberg och Wengström (2013) beskriver. Vi har tittat efter artiklar som är 
primärkällor, vilket betyder att de inte har publicerats tidigare. Artiklarna ska dessutom vara 
granskade (peer reviewed). Utöver detta valde vi även att fokusera på de artiklar som är 
kvalitativa. Vi ansåg att motivation är ett ämne där en kvantitativ undersökning inte ger oss den 
data vi är ute efter, det vill säga vad och hur motiviationen skapas och bibehålls.  

Årskurs Grundskolan och gymnasiet. Lärare som arbetar i och elever som går i 
grundskolan och gymnasiet. Framförallt årskurserna 4-6.

Publiceringsår Tidigast år 2000.

Språk Svenska eller Engelska.

Vetenskapligt Peer-reviewed och primär-publiserade texter som är skrivna av forskare, 
anställda vid ett lärosäte. Kvalitativa studier.
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Datainsamling 
Vi har till en början använt oss av databaserna ERIC och Google Scholar. Dessa användes först 
för att testa sökorden. Google Scholar gav mellan 50.000 och 5.000.000 träffar när vi testade 
våra sökord, eftersom det inte är hanterbart antal sökningar ströks den databasen. Vid sökningen 
av artiklar användes framförallt ERIC eftersom den gav ett mer hanterbart antal artiklar där 
snittet låg kring 20 artiklar per sökning. Samtidigt gick det att välja att få enbart peer-reviewed 
artiklar. Utöver att välja peer-reviewed kan man även välja utbildningsnivå, denna funktion 
utnyttjade vi för att försöka sortera bort irrelevanta artiklar från våra sökningar. Framförallt 
användes “elementary education”, men de andra relevanta utbildningsnivåerna som ligger 
innanför vårt urval användes också vid olika sökningar. Elementary education var det vi kom 
fram till bäst motsvarade årskurs 4-6, vilket är de åren i skolan vi är mest intresserade av. För att 
utöka möjligheter att hitta artiklar som var relevanta för studiens syfte och samtidigt ha 
möjligheten att hitta artiklar på svenska gjordes även sökningar i Swepub. Vi hittade dock inga 
artiklar som uppfyllde våra urvalskriterier. Eftersom många av de artiklar som hittades kom från 
Sage Journals gjordes även en sökning i deras databas.  

Många av sökningarna i databaserna ledde inte direkt till fulltextversioner av artikeln, eller i 
vissa fall till en sida som krävde betalning. I dessa fall använde vi oss av högskolebibliotekets 
söktjänst summon för att hitta fulltextversionen. I de flesta fallen hjälpte detta oss att komma åt 
artiklarna. I de fallen där en fulltext inte kunde hittas gjordes ett sista försök genom en google-
sökning och ifall det inte hjälpte så ströks artikeln. 

Många av de artiklar som kom fram var kvantitativa undersökningar som vi ansåg inte kunde 
svara på syftet med studien eftersom de vi hittade framförallt svarade på om eleverna hade 
motivation eller inte. Dessa artiklar kunde då inte användas i studien, men deras referenslistor 
var till hjälp vid vidare sökningar till vad Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013) 
kallar manuell sökning. De kvalitativa artiklarna svarade däremot på frågorna “hur” och 
“varför”, vilket var det vi ville veta. Till slut fick vi fram sju artiklar som skrevs in i en 
artikelöversikt (bilaga 4). 

Sökord 
Vid sökning av vetenskapliga texter användes till en början en mall som Eriksson Barajas, 
Forsberg och Wengström (2013) illustrerar i sin bok. Vi gjorde en tabell efter mallen som sedan 
användes för att komma fram till relevanta sökord och kombinationer av dessa som begränsade 
antalet träffar (bilaga 1 och 2). För att utöka antalet träffar användes trunkering vid vissa ord. 
Detta innebär att sökningen blir på ord som innehåller den kombinationen av bokstäver men kan 
ha exempelvis olika ändelser ifall trunkeringen sitter efter bokstäverna (Eriksson Barajas, 
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Forsberg och Wengström, 2013). De sökord vi använde vid sökningen av artiklar var bland annat 
“math*”, “motivation”, “cause”, “learning” och “teaching”. Eftersom vi sökte mest i ERIC var 
sökorden på engelska. I sökningen i Swepub använde vi även de svenska översättningarna: 
“mate*”, “undervisning”, “motivation” och “lärande”. Sökningen blev en process där sökorden 
utvecklades efter resultaten i gjorda sökningar, där vi märkte vilka sökord som fungerade bäst. 
Fanns det sökord som inte gav relevanta träffar byttes dessa ut under processens gång, samtidigt 
som nya ord upptäcktes i samband med att vi hittade relevant data. 

Tabell 2 - Sökordsanvändning 

Analysmetod 
Vi har valt metoden innehållsanalys, som beskrivs i Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström 
(2013). Vi har valt denna metod eftersom vi anser att det ger bra möjlighet till översikt och sedan 
till att jämföra datan. Metoden innebär att systematiskt och stegvis klassifiera data för att enklare 
se mönster. I denna studien har vi gjort det genom att plocka ut och markera de delar av datan 

Sökord/avgränsningar Träffar Utvalda artiklar

ERIC

Math*, motivation, teaching 
cause* + peer-reviewed + 
middle school

22 1 + 1 som ledde vidare till 
ännu en artikel

“Student motivation”, 
teaching, math* + peer-
reviewed + 
elementary education. 
elementary school matematics

29 1

Math* 
"teacher beliefs" 
motivation + peer-reviewed

1 1

SAGE

math* 
“student motivation” 
Teacher*  
learning 
qualitative 
interviews

83 3
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som berör motivation. Genom detta kunde vi sedan identifiera hur datan ställer sig i förhållande 
till motivation. Vi har lagt mycket fokus på de delar i datan som handlar om motivation eftersom 
det är det som är studiens syfte.  

Efter att ha läst datan letade vi upp de delar som handlade om motivation, detta skrevs ner i en 
mindmap, sorterad efter våra artiklar. Varje artikel hade ett nummer på mindmapen och runt det 
numret skrevs stödord från studien ner. Nästa steg var att gruppera dessa stödord för att se 
likheter och skillnader. Det gjordes med pennor i olika färger och vi fick fram fem olika 
kategorier. Dessa är Intresse, Relationer och kommunikation, Relevans, Kontroll och möjlighet 
att påverka och Rätt nivå. För att få en lättare översikt på kategorierna skrevs varje 
artikelnummer in under varje kategori i ett nytt dokument. Detta kunde då visa vilka och hur 
många artiklar, av de vi samlat in, som berörde varje kategori. Mindmapen och listan låg sedan 
till grund för den text som utgör vårt resultat. 

Resultat 
Vi har i den här studien undersökt vad forskning säger motiverar elever till att lära sig i 
allmänhet och framförallt i matematik. Under analysen av datan har vi upptäckt några viktiga 
faktorer som återkommit i flera olika artiklar. Dessa faktorer har vi valt att dela in i fem olika 
kategorier: Intresse, Relationer och kommunikation, Relevans, Kontroll och möjlighet att påverka 
och Rätt nivå. 

Intresse    
Att eleverna, men även lärarna, tyckte att ämnet var roligt och/eller hade intresse för ämnet syns i 
nästan alla artiklar. Det varierar visserligen i vilken vikt som läggs vid begreppet och vad de 
använder för ord för att beskriva det. Exempelvis skriver Cribbs och Linder (2013), som 
intervjuat en lärare som var utvald för att ha lyckats motivera sina elever, att det är viktigt att 
läraren tycker att ämnet är roligt. I Greens (2002) studie intervjuades en andraklass-lärare som 
berättade att hon ansåg att det var viktigt att eleverna tyckte att ämnet var roligt. Det var ett av 
hennes främsta mål med undervisningen. Mycket av det berodde på att hon ansåg att arbetet 
underlättades mycket av att eleverna tyckte om vad de gjorde (Green, 2002). Även de intervjuade 
sjundelklassarna i O’Connell Schmakels (2008) studie poängterade vikten av det ska vara roligt. 
De berättade att om läraren gjorde ämnet roligt så ökade både motivationen och resultaten. I 
Daniels och Arapostathis (2004) studie berättar elever i intervjuer att man måste ha ett intresse 
för något för att vilja utöva det. En annan elev säger att man inte kan få bra betyg i något man 
inte står ut med. I Daniels och Araposthatis (2004) studie intervjuas elever som de kallar för 
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“reluctant learners”, det vill säga elever som inte vill lära sig. Författarna beskriver också att 
elever kan prestera i ämnen de inte tycker om. Samtidigt menar Daniels och Araposthatis (2004) 
att det inte gäller för elever som inte vill lära sig. För dessa elever underlättar det ifall de har ett 
intresse för ämnet, annars är det svårt för dem att uppmana energin som krävs för att göra 
uppgifterna vilket kan leda till att de struntar i ämnet. Gentry, Steenbergen-Hu och Choi (2011) 
har intervjuat flera, av eleverna, omtyckta och framgångsrika lärare. De beskriver att det är 
viktigt att läraren tycker om sitt jobb men att de även behöver ha ett allmänt intresse för ämnet. 
En av lärarna i deras studie uttryckte till exempel att för att motivera sina elever var han noga 
med att visa entusiasm för ämnet han undervisade i. 

Eleverna i O’Connell Schmakels (2008) studie gav flera förslag på hur ämnet kan göras roligare. 
Bland annat så vill de inte bara arbeta i böckerna utan vill ha mer varierande arbetsätt, till 
exempel grupparbete. Ke (2008) har undersökt relationen mellan datorspel och motivation. Hon 
kom då fram till att eleverna blir mer motiverade av att spela, men motivationen var inte alltid i 
relation med lärandemålen. Var däremot matematikuppgifterna relevanta för spelets historia var 
eleverna mer motiverade till att lösa dem och tyckte att spelen var roligare. Ke (2008) skriver att 
inte alla matematikspel motiverar elever att träna och lära matematik. 

Relationer och kommunikation 

Lärare-Elev 
Fem av artiklarna (Cribbs och Linder, 2013; Daniels och Arapostathis, 2004; O’Connell 
Schmakel, 2008; Steenbergen-Hu och Choi, 2011; Green, 2002) berör olika relationer och alla 
dessa beskriver någon form av relation mellan lärare och elev. Både Cribbs och Linder (2013) 
och Gentry, Steenbergen-Hu och Choi (2011) visar till exempel att en tro på eleverna är viktig 
tillsammans med att läraren känner sina elever och att man hjälper varandra. En av de 
intervjuade lärarna i Gentry, Steenbergen-Hu och Chois (2011) studie säger bland annat att om 
man tror att eleverna kommer prestera så gör de det. Enligt O’Connell Schmakels (2008) studie 
vill eleverna också känna att läraren är på deras sida. Eleverna i studien uttryckte att de hade 
större motivation och bättre resultat om de kände att läraren litade på dem och trodde att de 
skulle lyckas.  

Green (2002) skriver att en av lärarna i studien berättat att beröm är ett av de viktigaste 
redskapen en lärare har för att motivera eleverna och hjälpa till att förbättra deras 
självförtroende. Green (2002) skriver vidare att det hon fått fram i sin studie, tillsammans med 
tidigare forskning, pekar på att lärare inte använder sig av motiverande strategier tillräckligt 
mycket för att visa på hur viktiga de akademiska uppgifterna är. Det stämmer väl överens med 
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O’Connell Schmakels (2008) studie där eleverna listade beröm och uppmuntring som en av de 
viktigaste strategierna för att skapa motivation. Eleverna sa dessutom att de saknade berömmet 
och belöningarna de fick i de lägre årskurserna. Daniels och Arapostathis (2004) menar dock att 
trots att motiverande beröm kan användas för att motivera eleverna så leder det inte till inre 
motivation. Författarna menar att om berömmet försvinner så ser eleverna inte längre någon 
anledning att göra klart uppgifterna. Eleverna i studien påpekade att det är viktigt att läraren är 
ärlig i sitt beröm eftersom berömmet annars kan få motsatt effekt, att eleverna känner att de kan 
allt och därför inte har någon anledning att försöka förbättra sig. 

Både Gentry, Steenbergen-Hu och Chois (2011) och O’Connell Schmakels (2008) studier visar 
på att en bra relation mellan elever och lärare är viktigt. Gentry, Steenbergen-Hu och Choi (2011) 
skriver även att det är centralt att läraren bryr sig om eleverna. Läraren bör enligt O’Connell 
Schmakel (2008) dessutom vara empatisk mot eleverna. Detta är något som även Daniels och 
Arapostathis (2004) tar upp som viktigt. De menar att relationen lärare-elev påverkar elevers inre 
motivation och hur mycket kraft eleverna väljer att lägga ner på en uppgift. Genom att ha en 
stark relation med sina elever kan även de motstridiga eleverna motiveras. Detta speglas även i 
Gentry, Steenbergen-Hu och Choi (2011) där en av lärarna uttryckte att ett framgångsrikt 
klassrum bygger på att det redan tidigt skapas en bra relation mellan lärare och elever. En av 
eleverna i Daniels och Arapostathis (2004) studie uttryckte vikten av att relationen mellan läraren 
och eleven inte bara handlar om betygen. Författarna menar att det då finns en risk att eleverna 
protesterar genom att inte utföra uppgifterna. 

Elev - Elev 
Både Daniels och Arapostathis (2004) och Cribbs och Linder (2013) skriver att tron på eleverna 
är viktig. Men till skillnad från Cribbs och Linder (2013) menar Daniels och Arapostathis (2004) 
att det inte enbart är andras tro på eleven som är viktig utan att eleverna även ska ha tro på sig 
själva. Enligt Cribbs och Linder (2013) är samtidigt relationen elev-elev viktig. Detta för att det 
ska finnas ett tryggt klassrumsklimat där elever vågar testa sina idéer och dela med sig till 
varandra. Att det finns ett bra klassrumsklimat tar även Gentry, Steenbergen-Hu och Choi (2011) 
upp. Lärarna i deras studie tog upp vikten av ett bra klassrumsklimat där eleverna trivs och kan 
ha roligt tillsammans. 

Skolan-Hemmet 
Eleverna i O’Connell Schmakels (2008) studie berättar att de anser att det inte enbart är skolan 
som är ansvarig för motivationen. De fortsätter med att förklara att de presterade sämre i skolan 
ifall föräldrarna inte brydde sig om hur de lyckades. Samtidigt förklarade en elev att denne hade 
lyckats få högsta betyg i stavning en termin för att mamman hade sporrat denne att lyckas på alla 
proven. Daniels och Arapostathis (2004) beskriver att eleverna kan motiveras till att göra sitt 
bästa genom att de vill komma hem och göra sina föräldrar stolta. 

!11



Relevans  
Fyra av våra artiklar (Cribbs och Linder, 2013; Green, 2002; Gentry, Steenbergen-Hu och Choi, 
2011; Daniels och Arapostathis, 2004) berör matematikens relevans. Alla dessa visar att det är 
viktigt att uppgifterna är relevanta för eleverna, men de för fram lite olika sätt att se på relevans. 
Cribbs och Linder (2013) och Green (2002) poängterar vikten av att eleverna vet varför de ska 
lära sig matematik och hur de sedan kan använda den i framtiden. Detta nämns även som viktigt i 
de två andra artiklarna men Gentry, Steenbergen-Hu och Choi (2011) och Daniels och 
Arapostathis (2004) tar också upp vikten av att eleverna kan relatera till det som lärs ut. Till 
exempel genom att utgå från elevers intresse. 

I Daniels och Arapostathis (2004) studie säger eleverna som intervjuas att de vill veta varför de 
lär sig något. De framhäver även att det är väldigt viktigt att det som de lär sig går att koppla till 
verkligheten eftersom det då känns mer meningsfullt. Författarna skriver dessutom att eleverna 
vill arbeta med sådant de kan relatera till för att det då blir mer intressant. Ett sätt som läraren i 
Cribbs och Linders (2013) studie använde sig av var att ta in verkliga föremål i klassrummet. Till 
exempel så användes olika mått (cup, tablespoon med flera) när de arbetade med volym. Läraren 
menar att genom att använda sig av den här typen av föremål så görs det lättare för eleverna att 
se kopplingen mellan ämnet och verkligheten. Fler sätt att göra ämnet relevant, menar Cribbs och 
Linder (2013), är att använda sig av elevernas bakgrund och förkunskaper. 

Cribbs och Linder (2013) tar upp vikten av att läraren visar att han/hon tycker att ämnet är 
viktigt. Läraren i studien menade att hon inte ville att eleverna skulle tro att hon bara undervisade 
i matematik för att hon var tvungen. Det finns en risk att man tappar eleverna om de tror att det 
är så. 

Kontroll och möjlighet att påverka 
Shears (2004) skriver om hur elever i hennes studie lär sig och använder problemlösnings 
strategier. Författaren lade märke till att eleverna bad om hjälp mindre och de ansträngde sig vid 
prov på frågor som de tidigare enbart hoppat över. Shears (2004) beskriver det som att 
strategierna gav eleverna möjlighet till att känna kontroll över uppgifterna istället för att 
uppgifterna har kontroll över dem. Tillgången till dessa strategier hjälpte även elva (16%) av 
eleverna som i förundersökningen sagt att de hatade matematikens utmaning, att inte längre göra 
det. Samtidigt anser Shears (2004) att en vecka var för kort tid att förändra åsikter som kan ha 
funnits i flera år. 
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Flera av artiklarna (Gentry, Steenbergen-Hu och Chois, 2011; Cribbs och Linders, 2013; Daniels 
och Arapostathis, 2004) tar upp möjligheten att påverka som en viktig del för att skapa 
motivation. I Gentry, Steenbergen-Hu och Chois (2011) undersökning lät lärarna eleverna vara 
med och bestämma under lektionerna och var noga med att lyssna på deras förslag. Detta är 
något som även den intervjuade läraren i Cribbs och Linders (2013) undersökning var noga med. 
Genom att lyssna på eleverna och ta deras förslag på allvar känner eleverna att de kan bidra. 
Läraren i Cribbs och Linders (2013) studie menar att det är mycket viktigt att eleverna är 
närvarande under lektionen och är aktiva i diskussionerna. Eleverna i Daniels och Arapostathis 
(2004) studie menar också att genom att lyssna på elevernas åsikter kan man som lärare få med 
sig även de mest ovilliga elever. Ett annat sätt att påverka som Cribbs och Linder (2013) tar upp 
är att eleverna får arbeta tillsammans och hjälpa varandra. Läraren i studien menar att eleverna 
då tycker det känns mer meningsfullt.  

Rätt nivå 
För att få eleverna att tycka det är intressant och skapa motivation är det viktigt att läraren lägger 
undervisningen på rätt “nivå”: att uppgifterna inte är för lätta eller för svåra. Cribbs och Linder 
(2013) menar att bästa sättet att göra detta är känna sina elever. Läraren i undersökningen 
berättade att genom att känna sina elever kan hon anpassa undervisningen så att alla elever får 
vad de behöver för att utvecklas. Även Daniels och Arapostathis (2004) och Ke (2008) håller 
med om detta, men de menar också att om uppgifterna är för svåra så tappar man många elever. 
Samtidigt anser Gentry, Steenbergen-Hu och Choi (2011) att lärare måste ha höga förväntningar 
och utmana sina elever. En av lärarna i studien uttryckte att myten om att elever vill ha enkla 
uppgifter är falsk. Känner de sig omtyckta och respekterade av sin lärare vill de gärna bli 
utmanade. Det här stämmer väl överens med O’Connell Schmakels (2008) studie där de 
intervjuade eleverna uttryckte samma sak. Många av lärarna i Gentry, Steenbergen-Hu och Chois 
(2011) studie anpassade även uppgifternas arbetsätt. Eleverna fick själva vara med och bestämma 
hur de ville arbeta och lärarnas förväntningar på eleverna var anpassade efter elevernas förmåga. 
I Greens (2002) studie framkommer det att de två intervjuade lärarna är medvetna om att 
eleverna är olika och därför är det svårt att ha samma förväntningar på hela klassen. Lärarna 
hänvisade även till de standardiserade testerna som någon form av riktlinje för förväntningar på 
eleverna.  
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Diskussion 
Nedan följer en metoddiskussion och efter det en resultatdiskussion. Resultatdiskussionen är 
delvis uppdelad efter våra teman från resultatet, men innehåller även en generell diskussion kring 
resultatet. 

Metoddiskussion 
Något som påverkar det resultat vi har fått fram är att tre av våra artiklar inte handlar specifikt 
om motivation i matematik. Detta val gjorde vi då vi hade svårt att hitta artiklar som stämde 
överens med vår frågeställning. Vi ansåg ändå att de artiklar som inte rörde matematik (Daniels 
och Arapostathis, 2004; Gentry, Steenbergen-Hu och Choi, 2011; O’Connell Schmakels, 2008) 
var relevanta eftersom de i jämförelse med de andra pekade på samma viktiga faktorer. Till 
exempel så visar Cribbs och Linder (2013) på samma motiverande faktorer som Daniels och 
Arapostathis (2004). Detta gjorde att vi drog slutsatsen att det är samma eller liknande saker som 
påverkar elevers motivation i alla ämnen. Den här slutsatsen gjorde att vi kunde använda även 
dessa tre artiklar (Daniels och Arapostathis, 2004; Gentry, Steenbergen-Hu och Choi, 2011; 
O’Connell Schmakels, 2008) i vårt resultat.  

Våra sökord förändrades en del med tiden eftersom vi, när vi gick igenom vårt material, kom 
fram till att vi fick ut betydligt mer av kvalitativa studier än kvantitativa. Detta gjorde att vi lade 
till orden “qualitative” och “interview” i vår sista sökning. Den här förändringen kan ha gjort att 
vi missat data eftersom sökningen inte gjordes i alla databaser vi använt oss av. Vid en återblick 
på vad vi använt för sökord i de olika databaserna märktes att de kunde varit mer konsekventa. 
Samtidigt är där flertalet sökningar gjorda i varje databas med olika sökord som kan kompensera 
för oregelbundenheten. Trots detta tycker vi ändå att vi har fått fram relevant data som svarar på 
vår frågeställning. 

Under vår sökning i databaser kom vi inte alltid åt fulltextversionen direkt, vilket innebar en 
extra sökning efter det vi var ute efter i högskolebibliotekets söktjänst summon. Det extra steget 
ger större utrymme för misstag. Enligt vår erfarenhet fortsätter många forskare undersöka sitt 
ämne, vilket då innebär snarlika titlar från samma författare. Detta skulle kunna innebära att vi 
hittat en artikel i databassökningen och sedan lyckas få tag i en annan genom summon. Vi anser 
samtidigt att vi varit noga i våra sökningar och därför bör denna risk vara minimal.  

I vårt arbete så har vi valt att ha en fokus på matematik och eftersom skolans värld förändras hela 
tiden ville vi ha så nytt material som möjligt. Samtidigt blev vi begränsade av vårt syfte som 
kräver ett svar på vad som skapar motivation. Mycket av den data vi hittade gav svar på ifall 
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elever var motiverade eller inte. Detta kunde alltså inte svara på vår fråga. Genom alla 
begränsningar som gjorts har det varit svårt att hitta relevant data. Vi är medvetna om att det 
finns äldre forskning som fortfarande kan vara aktuell och nyare forskning som blivit utdaterad. 
Samtidigt är vår tid och resurser begränsade och vi måste därför sätta en gräns någonstans.  

Ännu en sak som påverkat och försvårat vårt arbete är att det finns ett begränsat antal studier 
som fokuserar på flera olika motiverande faktorer på samma gång. Många av de studier vi hittade 
under våra sökningar undersökte endast resultatet av en eller möjligtvis två motiverande faktorer. 
Vi försökte att undvika dessa studier eftersom det skulle krävas ett mycket stort antal för att få 
fram tillförlitliga resultat.   

Resultatdiskussion 
I vårt resultat tydliggjordes hur viktig lärarens roll är för att skapa motivation hos eleverna. 
Vilket syntes extra tydligt i Daniels och Arapostathis (2004) studie som menar att läraren är 
absolut viktigast för att skapa motivation i skolan. Resultatet visar även att läraren har en viktig 
roll att se till att eleverna känner att undervisningen är rolig och att de känner att den är 
meningsfull. Läraren måste finnas där, uppmuntra och visa att man tror på att eleven kan lyckas.  
Enligt Gentry, Steenbergen-Hu och Choi (2011) och Cribbs och Linders (2013) måste 
undervisningen vara utformad på ett sådant sätt att eleverna känner att de kan vara delaktiga och 
har möjlighet att påverka. Det mesta av detta berörs genom lärarens sätt att planera och 
genomföra undervisning, men även genom lärarens inställning till eleverna. Vi tror att genom att 
vara medveten om detta, så kan man ändra eller utforma sin undervisning på ett sätt som hjälper 
eleverna att bygga upp motivationen. Många av de anpassningar som enligt vårt resultat bör 
göras är även sådant som läroplanen förespråkar. Enligt lgr11 (Skolverket, 2011) ska 
undervisningen i matematik syfta till att eleverna utvecklar ett intresse för ämnet. 
Undervisningen ska även hjälpa dem att använda matematik i vardagliga situationer, vilket vi 
tolkar som att man då måste koppla matematiken till verkligheten. Detta är något som 
exempelvis Daniels och Arapostathis (2004) studie anser vara väldigt viktigt för att skapa 
motivation hos eleverna. Alla elever har olika bakgrunder vilket kan leda till att verkligheten inte 
ser likadan ut för alla. Samtidigt kan matematiken även kopplas till verkligheten genom att 
arbeta praktiskt och fokusera på verkliga saker, exempelvis verkliga mått när man arbetar med 
volym. Vilket läraren också gjorde i Cribbs och Linders (2013) studie. Enligt skolverket (2003) 
behövs praktiskt arbete för att förstå och uppskatta den abstrakta matematiken. Ett hinder med 
praktisk undervisning är att det kräver mycket mer förarbete och planering, samtidigt är det 
något som vi anser kan vara värt tiden. Ser man till vårt resultat framkommer att arbete på detta 
vis motiverar eleverna mer än vanliga matematiklektioner med matematikböcker. 
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Något i resultatet som vi tyckte var väldigt intressant var författarnas olika inställningar till 
uppmuntran, beröm och belöningar. Både Green (2002) och O’Connell Schmakel (2008) menade 
att detta var viktiga delar för att få eleverna motiverade. Daniels och Arapostathis (2004) menar 
däremot att det inte är hållbart eftersom det inte leder till någon inre motivation och att 
motivationen då försvinner när belöningen gör det. Detta kan också ses i O’Connell Schmakels 
(2008) studie där eleverna ville ha tillbaka den sortens belöningar och beröm som de fick när de 
var yngre och att de inte alls tycker att skolan är lika rolig längre. Samtidigt menar Ryan och 
Deci (2000) att det kan vara nödvändigt att använda sig av yttre motivation, som exempelvis 
belöningar, för att få eleverna att göra även de saker som de inte tycker är roligt. Brophy (2004) 
anser att det finns ett alternativ till yttre motivation. Enligt honom så kan elever med motivation 
att lära arbeta med sådant de egentligen inte är så intresserade av så länge de kan se nyttan med 
det som lärs ut. Vi funderar på om det är en bra idé att använda sig av belöningar i de tidigare 
årskurserna eftersom det verkar skapa problem när eleverna blir äldre och belöningarna 
försvinner. Om belöningarna är allt eleverna strävar efter skapas inte heller någon livslång vilja 
att lära, något som lgr11 (Skolverket, 2011) menar att vi som lärare ska bidra till. Därför föreslår 
vi istället att energin bör läggas på att hjälpa eleverna se vikten av det de lär sig. Då kan 
kunskapen de uppnår ses som målet och belöningen de får när de är klara. Kunskap är mest 
troligt inte en belöning som kommer att försvinna från uppgifterna i skolan eftersom det är det 
långsiktiga målet med en utbildning. Detta är även en belöning som eleverna själva kan styra 
över, ju mer de anstränger sig desto större blir belöningen. 

Vårt resultat visar på vikten av det som Ryan och Deci (2000) beskriver som inre motivation. 
Mycket av det vi fått fram om vad som ökar elevers motivation handlar om att göra 
undervisningen och ämnet roligt och intressant. Att arbeta med den inre motivationen har vi 
tolkat som att bygga upp lusten att lära, vilket är det som vi som lärare ska göra i skolan 
(Skolverket, 2011). Detta kan även kopplas till Brophys (2004) teori om motivation att lära, som 
handlar om att få eleverna att se nyttan i ämnet som lärs ut. Betydligt mindre handlar om den 
yttre motivationen. Det fanns dessutom elever i Daniels och Arapostathis (2004) studie som 
menade att de faktorer som ska öka den yttre motivationen, betygen i det här fallet, kan få 
motsatt effekt. Pressen kan bli för stor och eleverna kan ge upp när det blir för svårt. Samtidigt så 
visar våra resultat att det finns bra sätt att öka den yttre motivationen, som till exempel elevernas 
vilja att göra sina föräldrar stolta (Daniels och Arapostathis, 2004). Vi anser att inre motivation 
och motivation att lära är bättre i längden. Detta eftersom dessa kommer inifrån eleven och 
denne blir då inte beroende av något som kommer utifrån för att bibehålla sin motivation. 
Samtidigt är den yttre motivationen viktig att ha i åtanke, eftersom alla elever kanske inte anser 
att allt som står i läroplanen är relevant för dem. Vilket kan leda till att den inre motivationen och 
motivationen att lära inte fungerar på just det arbetsområdet. Ett problem med den yttre 
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motivationen som syns i vårt resultat är att det inte fungerar för elever som inte vill lära sig. 
Återigen är därför inre motivation och motivation att lära en bättre utgångspunkt för elevernas 
lärande. 

Intresse 
Något som tydligt synts i de flesta artiklarna är hur viktigt intresset är, exempelvis har en lärare i 
Greens (2002) studie det som mål att eleverna skulle tycka att det de gör är roligt, vilket hon 
ansåg underlättade hennes arbete. Samtidigt menar Brophy (2004) att man inte kan förvänta sig 
att elever ska tycka att undervisningen är rolig. Skolarbete kräver mycket mer ansträngning och 
fler tankeprocesser än fritidsintressen och kan därför inte räknas som “roligt” på samma sätt. 
Däremot menar han att undervisningen ska kännas meningsfull. Brophy (2004) menar dessutom 
att eftersom alla elever är olika och har olika intressen så går det inte att få alla elever att tycka 
att undervisningen är rolig samtidigt. Daniels och Arapostathis (2004) skriver om att man måste 
ha ett intresse för att vilja utöva något, vilket vi håller med om. Ett sätt att spegla elevers 
intressen i undervisningen är genom att använda sig av dataspel i undervisningen som Ke (2008) 
undersökte. Hennes resultat visar att det krävs mycket tanke bakom vilket spel och hur det 
används eftersom eleverna gärna passar på och gör saker de tycker är roligt om de får 
möjligheten. Som Brophy (2004) påpekar kräver undervisning mer hjärnkapacitet, vilket kan 
göra att spelen är jobbigare än vad eleverna kan vara vana vid. Det som Ke (2008) har kommit 
fram till i sin undersökning anser vi kan vara bra att ha i åtanke när man planerar sin 
undervisning. Det går inte att bara slänga in arbetssätt som eleverna tycker är roligt, utan det 
behövs en tanke bakom för att hålla lärandemålet tydligt i sikte. Samtidigt bör detta inte 
avskräcka från att använda nya metoder för att ge en varierad undervisning. Alla arbetssätt 
kanske inte lyckas uppnå målen varje gång, däremot kan misslyckande försök ligga till grund för 
vidare utveckling av arbetssätten och kanske lyckas bättre nästa gång. 

Enligt resultatet är det inte enbart eleverna som behöver ha ett intresse för ämnet. En av lärarna i 
Gentry, Steenbergen-Hu och Chois (2011) studie uttrycker att han är noga med att visa entusiasm 
för ämnet för att motivera eleverna. Reckman (2010) skriver i sin artikel att det är lättare att 
motivera eleverna ifall man själv brinner för ett ämne. Han jämför det med att försöka sälja något 
och om du inte tror på produkten så märker köparen det snabbt, i detta fallet eleven. Vi håller 
med om detta, eftersom vi märkt av egen erfarenhet att det är lättare att arbeta med något som är 
roligt och intressant. Sen är det troligtvis ovanligt att lärare tycker att alla ämnen är roliga, lärare 
är trots allt också mänskliga och tycker troligtvis, precis som eleverna,  inte om allt. Vi anser 
även att ifall man har möjlighet att byta ämnen med kollegor så att man kan arbeta mer med de 
ämnen man brinner för. Detta ökar möjligheterna för att elever får undervisning av en 
entusiastisk och motiverande lärare. 
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Relationer 
Förutom lärarens roll så har två studier (Daniels och Arapostathis, 2004; O’Connell Schmakel, 
2008) även tagit upp föräldrarnas roll för att skapa motivation. Daniels och Arapostathis (2004) 
beskriver att motivation kan komma ifrån att elever vill göra sina föräldrar stolta. O’Connell 
Schmakel (2008) skriver att eleverna i hennes studie anser att föräldrarna är ansvariga för deras 
motivation, exempelvis genom att visa att de tycker att skolan är viktig. Detta, menar vi, visar 
hur viktigt det är att som vuxen visa att man anser att utbildning är viktigt. Problemet här blir 
ifall det inte finns vuxna hemma som bryr sig om skolan eller inte anser att den är viktig. Det kan 
också bli problem ifall föräldrarna har en negativ inställning till matematik eftersom de kan föra 
över sin inställning till sina barn (Skolverket, 2003). Detta kan leda till att eleverna är 
oengagerade i skolan. Då anser vi att lärarens roll blir mycket viktigare eftersom det blir större 
press på att hjälpa eleven bli motiverad till att lyckas i skolan. Problemet syns även i O’Connell 
Schmakels (2008) studie där lågpresterande elever uttrycker att de inte presterar lika bra när 
föräldrarna inte bryr sig. Detta kan då innebära att läraren kan försöka motivera hur mycket som 
helst utan att nå fram till eleven. Framförallt eftersom vi känner att föräldrarnas åsikter kan väga 
tyngre än lärarens. Därigenom kan läraren behöva gå vägen via föräldrar för att försöka få dem 
att förstå hur mycket de kan hjälpa sina barn att lyckas i skolan bara genom att visa att de tycker 
att det är viktigt. 

Kontroll och möjlighet att påverka 
Att lära eleverna problemlösningsstrategier såsom i Shears (2004) studie anser vi kan vara ett bra 
sätt att bygga upp elevernas motivation. Enligt Skolverket (2003) beror mycket av bristen på 
motivation på att eleverna tycker att matematiken är svår. Får de då strategier för att veta hur de 
ska gå tillväga så ökar också deras möjlighet att lyckas. Känner eleverna att de lyckas kan deras 
självförtroende och självkänsla också öka och därigenom även motivationen. 

Enligt vårt resultat ökar motivationen om eleverna känner att de får vara med och bidra till 
undervisningen. Daniels och Arapostathis (2004) menar att detta kan hjälpa till att motivera även 
de mest ovilliga elever. Det står även i lgr11 (Skolverket, 2011) att eleverna ska ha möjlighet att 
påverka sin utbildning. Genom gemensamma diskussioner om strategier får eleverna både 
möjlighet att bli sedda och hörda men även ett tillfälle att dela med sig av sina tankar och 
strategier. Eftersom alla elever tänker på olika sätt kan detta byggas ihop till en stor gemensam 
kunskap med strategier för flera olika tillfällen och uppgifter. En problematik som finns i 
samband med diskussioner är att det kan spåra ur och alla får inte alltid möjlighet att säga något. 
Händer detta ofta är risken att framförallt de tysta eleverna aldrig får komma till tals och känner 
sig osynliga. Det i sin tur kan leda till att klassrumsklimatet försämras och viljan att dela med sig 
sänks. Detta skulle också kunna leda till att motivationen att lära sänks. Genom att kontinuerligt 
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arbeta tillsammans med eleverna om hur man, på bästa sätt, för diskussioner bör dessa problem 
inte vara aktuella.  

Relevans 
Green (2002) och Cribbs och Linder (2013) visar på vikten av att eleverna förstår varför de ska 
lära sig matematik. Detta stämmer väl överens med Zhu och Leung (2010) som visar på ett 
tydligt samband mellan elevers motivation och deras förmåga att se meningen i det som lärs ut. 
Samtidigt menar Gentry, Steenbergen-Hu och Choi (2011) samt Daniels och Arapostathis (2004) 
att vikten av att eleverna kan relatera till det som lärs ut, exempelvis genom olika intressen också 
är viktigt. Vidare visar Ke (2008) genom sin studie att relevanta uppgifter i sammanhang med 
vad eleverna gör ökar deras vilja att lösa dem. Vi håller med om att det är viktigt att ämnet är 
relevant för eleverna och kan av egen erfarenhet säga att de ämnen man kunde se vikt i var 
lättare att prestera i. Sedan kan vi tänka oss att det inte är säkert att alla ser relevansen på samma 
sätt och troligtvis har alla inte samma intressen. Därigenom räcker det inte med en förklaring om 
relevans och det kanske kan vara upp till eleverna att själva se relevansen i ämnet med hjälp av 
den förklaring de kan få av läraren. Detta kan visserligen leda till omotiverade elever eftersom 
inte alla är självgående eller har så pass mycket motivation att de vill leta efter en relevans i ett 
ämne som de inte tycker om. Dessa elever kan då behöva lite extra utrymme för sina intressen i 
ämnet. Detta bör samtidigt inte gå ut över de andra eleverna för ofta, då de skulle kunna bli 
mindre motiverade av att få arbeta med någon annans intresse hela tiden. En lösning här kan då 
vara variation och kompromisser, att man arbetat på ett sätt med några elevers intresse en gång 
och ett annat intresse nästa gång. På så vis kan förhoppningsvis alla elever bli nöjda minst en 
gång och då kanske känna att relevansen för ämnet ökar. 

Rätt nivå 
I vårt resultat kom vi fram till att det är viktigt att utmana eleverna och ha höga förväntningar  
(Gentry, Steenbergen-Hu och Choi, 2011; O’Connell Schmakel, 2008) men är förväntningarna 
för höga riskerar man att elever tappar intresse och motivation (Daniels och Arapostathis, 2004). 
Detta innebär att det är viktigt att hitta en mellanväg som utmanar eleverna, men som inte ställer 
orealistiska krav på dem. Enligt skolverket (2003) så tycker många elever att matematiken är 
väldigt svår vilket kan tyda på att lärarna har lagt ribban för högt. Samtidigt går det inte att sänka 
kraven eftersom det finns nationella mål som ska uppnås. Ett sätt att lösa detta skulle kunna vara 
att man ger eleverna de strategier som krävs för att utvecklas, precis som i Shears (2004) studie. 
Enligt Cribbs och Linder (2013) är det bästa sättet att skapa uppgifter på rätt nivå genom att lära 
känna sina elever. Då vet man vad eleverna har med sig sen innan och kan lägga ribban på ett bra 
ställe. Vi tror också att en dialog med eleverna kan bidra till bättre nivåer, eftersom alla elever 
inte nödvändigtvis är på samma nivå och då kan inte heller ribban läggas på samma ställe för 
hela klassen. Visserligen behöver alla elever lära sig det som står i läroplanen, men i olika grader 
och djup. I Greens (2002) studie var lärarna medvetna om elevernas olikheter och att det därför 
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är omöjligt att ha samma förväntningar på alla. Ett problem här kan vara att eleverna känner sig 
olikt behandlade av läraren ifall det syns tydligt att läraren har olika förväntningar på olika 
elever. Detta kräver att läraren är diskret eller försöker hitta något som är övergripande för hela 
klassen. Samtidigt är det viktigt att eleverna vet om vilka förväntningar som finns på dem så att 
det inte blir osynligt, eftersom vi anser att det är svårt att leva upp till förväntningar som man 
inte vet finns.  

Slutsats 
Genom denna studie har det blivit tydligt att det finns flera olika faktorer som bidrar till att skapa 
motivation inom matematiken. Undervisningen måste vara rolig och intressant för eleverna, de 
måste veta varför de lär sig och kunna koppla kunskaperna till verkligheten, ha möjlighet att 
påverka, ha en bra relation med läraren, känna tilltro till sin egen förmåga och arbeta med 
uppgifter som ligger på rätt nivå. Det är dock viktigt att tänka på att alla elever är olika och kan 
motiveras av olika saker. Det gör att det inte finns en färdig mall för hur man som lärare ska 
arbeta i en klass. Resultatet i den här studien kan däremot bidra till kunskap om hur 
undervisningen kan planeras för att motivera så många som möjligt. 

Vidare forskning 
Det finns mycket forskning på ämnet motivation, vad motivation är och hur det påverkar 
lärandet. Dock finns det betydligt mindre forskning kring vad som skapar motivation. Många av 
våra artiklar fokuserar på elever på högstadiet eller gymnasiet eftersom det finns mycket lite 
forskning om vad som skapar motivation i de yngre åldrarna. Det saknas dessutom forskning 
som är inriktad specifikt på matematik, men det finns desto mer som fokuserar på motivation i 
alla ämnen. 
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